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Edberg, R. 1999. Krigaramuletter från Rus' i Sigtunas svarta jord. (Warriors' 
amulets from Rus' in Sigtuna's Black Earth.) Fornvännen 94, Stockholm. 

From 1988 to 1996, large-scale excavations were carried out in Sigtuna, Sweden's 
oldest town with culture layers from about 980 AD. A huge number of finds in
dicated the town's connections with Rus' and the Orient during its first centuri
es. Among these artefacts were nine miniature bronze axes of a type dated by the 
Russian scholar N. A. Makarov to the 1 Ith and 12th centuries and characterised 
by him as warriors' amulets. In Makarov's opinion, finds of axe-amulets outside 
Rus' proper are signs of military activities and tax collection by Russian princely 
retinues. As the concentration of finds in Sigtuna is the largest known, and no 
Russian activities there are recorded, it is suggested that the axe-amulets were 
brought home by Swedes serving as mercenaries in Rus'. 

Rune Edberg, Södertörns högskoh, Box 4101, SE-141 04 Huddinge, Sweden 

Denna artikel redovisar nio yxamuletter i 
brons av en typ som anses ha sitt ursprung i 
det vikingatida och tidigmedeltida fornryska 
riket (Rus'). Föremålen har påträffats mellan 
1988 och 1996 vid olika arkeologiska under
sökningar i Sigtuna. Det är den i särklass störs
ta kända koncentrationen av sådana föremål 
överhuvudtaget. Jag skall först redovisa forsk
ning om typen, därefter beskriva de nya fyn
den och slutligen diskutera hur deras före
komst i Sigtuna skall tolkas. 

En viktigt arbete om yxamuletter publicera
des 1992 av den ryske arkeologen N. A. Maka
rov som samlat in uppgifter om 62 exemplar 
(Makarov 1992). Av dessa är 53 påträffade in
om Rysslands, Ukrainas och Vitrysslands grän
ser av i dag. Nio är från andra länder: Sverige, 
Danmark, Finland, Estland, Lettland och Po
len. Makarov delar upp materialet i två huvud
grupper, endast några enstaka exemplar faller 
utanför. 

Yxamuletter av typ I, som är den största 
gruppen med 39 exemplar (därav sju från 
andra länder än Ryssland, Ukraina och Vit
ryssland), ser ut som små skäggyxor. De är 40 

till 55 mm breda med en egg mellan 28 och 40 
mm. De är aldrig helt lika men har många ge
mensamma drag: holkarna har flikar baktill, så 
kallat kupoltak, och den smala halsen mellan 
holken och bladet är ofta dekorerad med dju
pa skåror vilka bildar valkar i relief. Bladets 
översida är svagt konkav medan främre delen 
av bladet, med eggen, är kraftigt nerdragen till 
ett skägg och undersidan markerat konkav. 
Bladet kan ha ett genombrutet hål i centrum 
och är ibland försett med en sporre. Orna
mentiken varierar: bårder med dubbla linjer, 
sicksackbårder med fördjupningar i triangel
spetsarna och punktcirkeldekor hör till det 
som ofta förekommer (Makarov 1992 ill. 1). 

Typ II, som representeras av 18 exemplar 
(varav två från andra länder än Ryssland, 
Ukraina och Vitryssland) är en symmetrisk yxa 
med svängd egg, lik en bred stridsyxa. Storle
ken är i princip densamma som för typ I. Bla
det har ofta mitthål och två sporrar och är för
sett med bårddekor. Holken har ofta kupoltak 
och halsen linjer, och detta parti av yxan är 
snarlikt motsvarande utformning av den första 
typens yxor (Makarov 1992 ill. 3). 
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Den svenske arkeologen T. J. Arne gjorde 
för länge sedan iakttagelsen att yxamuletterna 
av brons i både utformning och dekor liknar 
fullstora praktyxor avjärn (Arne 1911, 1914 s. 
215). Denna uppfattning delas av Paulsen 
(1939 s. 31, 164) och även Makarov (1992). 

Om yxors generella typologi, spridnings
mönster osv. finns en omfattande forskning, i 
någon mån präglad av historiskt betingade 
motsättningar, som inte kan refereras här. 
Skäggyxan som typ har uppenbarligen haft fle
ra ursprungsområden. Under yngre järnålder 
förekommer den i olika varianter både i Fran
kerriket, i Skandinavien och bland slaverna. 
Den undergår en del förändringar och lokala 
stilar utvecklas. Om den bredeggade stridsyx
ans skandinaviska ursprung råder däremot 
mindre oenighet. Den uppträder i Ryssland 
och på många håll i Europa ungefär samtidigt, 
vid sekelskiftet år 1000 (Paulsen 1939 s. 23 ff.; 
Kirpichnikov 1968, 1970; RGA 1993 s. 549 ff.). 

Kupoltaket återfinns på skäggyxor i Balti
kum och Ryssland från och med omkring år 
1000. Det betecknas av Paulsen som ett östbal-
tiskt element, som smält ihop med skäggyxfor-
men (Paulsen 1939 s. 27, 32-33). Flertalet av 
de yxamuletter som Makarov redovisar har 
detta särdrag och av de nya Sigtunafynden har 
alla sju, som har holken bevarad, denna ut
formning. 

Tack vare resultaten från nya utgrävningar i 
Ryssland, som gett goda dateringar av ett antal 
yxamuletter, kan Makarov lägga fram en kro
nologisk ram för föremålstypen. Enligt honom 
tillhör huvuddelen av amuletterna med skägg-
yxform (typ I) 1000-talet, men vissa exemplar 
hör till 1100-talet Dekorerna med bårder och 
dekorerna med punktcirklar existerar samti
digt, men bårdmönstret tycks falla ur bruk vid 
sekelskiftet 1100, medan punktcirkelmönstren 
fortsätter att användas under 1100-talet De 
bredeggade yxamuletterna, typ II, tillhör un
gefär samma tid: från 1000-talets början till 
1100-talets början. 

Makarov redovisar tio fynd av yxamuletter i 
gravar. Sex av dessa uppges som pojk- och ton
årsgravar och två som mansgravar. I dessa gra
var har föremålen legat vid skelettets fötter el
ler ben, på det ställe där den riktiga stridsyxan 

annars kunde ha legat. Placeringen visar att 
yxamuletterna inte satt på kläderna. Flera av 
yxamuletterna har också påträffats med rester 
av fastsittande träskaft, vilket också talar emot 
att de bars påsydda. Två gravar är kvinnogra
var: i ett fall låg yxan vid axeln och i det andra 
fallet satt den på ett pärlhalsband på bröstet. I 
det andra fallet, skriver Makarov, tillhör grav
platsen (det finska) merifolket, som kan ha 
haft en annan syn på yxamuletternas innebörd 
(Makarov 1992). 

Ända sedan yxan uppfanns under stenåldern 
har sannolikt dess praktiska och symboliska 
aspekter varit sammanflätade. Många olika 
slag av yxamuletter existerar som bekant un
der förhistorien och in i medeltiden. I sam
manhanget bör särskilt nämnas kulten av den 
yxbärande Olof, som snabbt spreds i Skandi
navien och hela Nordeuropa efter helgonets 
martyrdöd 1030. (En runinskription från 
1000-talets mitt från Sjusta, Skoklosters sock
en, Uppland omtalar till exempel en Olofskyr
ka i Novgorod.) Olofskulten ses ofta som en 
fortsättning på kulten av den hammarförsed-
de, hedniske Tor (Paulsen 1939 s. 211; RGA 
1993 s. 562-566). Ett par föremål betecknade 
som S:t Olofs-yxor i miniatyr (en yxgjutform 
från Lödöse och en blyyxa från Uppsala) är 
kända arkeologiskt från Sverige (Ekre 1987). 
Dessa fynd kan dock antas tidigast tillhöra 
1200-talet Typ och ornamentik skiljer sig ock
så helt från Sigtunayxorna. Några slående lik
heter mellan de rusiska yxamuletterna och 
järnålderns nordiska hammaramuletter, tors-
hammarringar osv. finns inte heller. 

Makarov avvisar en tidigare vanlig uppfatt
ning om yxamuletternas datering och inne
börd, som baserades på ett arbete av V. P. Dar
kevic från 1930-talet Darkevic hade utifrån ett 
material bestående av 25 yxamuletter dragit 
slutsatsen att de hade ett samband med kulten 
av den slaviska åskguden Perun, en motsvarig
het till den nordiska Tor. Makarovs dateringar 
talar nu entydigt för att yxamuletterna tillhör 
kristen tid - under det hedniska 900-talet sak
nas de helt - vilket bör vara bevis nog för att 
Perunhypotesen inte är rimlig. Makarov avvi
sar också de tolkningar som framförts av Dar-
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kevic och andra ryska forskare att mönstren 
på yxamuletterna kan tolkas som föreställande 
stjärnor och åskviggar. Makarov påvisar att de
koren istället imiterar silverinläggningar och 
annan utstyrsel på fullstora praktyxor. Han sä
ger vidare att punktcirkdornameniken är av 
en typ som hade en vid utbredning under 
1000-1200-talen och är känd som dekorativt 
element på alla slags vardagsföremål (Makarov 
1992). Punktcirkdornamentiken är välkänd 
från samtida nordiskt fyndmaterial men om 
den i Rus' kan sägas representera ett nordiskt 
inflytande är ovisst. 

Makarov urskiljer inget speciellt mönster i 
fördelningen mellan de två typgrupperna av 
yxamuletter eller inom dem. Han konstaterar 
emellertid att yxamuletternas tätaste före
komst är vid mellersta Dnepr, i I I 'men 'områ
det och mellan Volga och Oka, dvs. i den mest 
utvecklade och tätast befolkade delen av Rus'. 
Han noterar också att de flesta yxamuletterna 
har påträffats i städer, befästa orter och gräns-
befästningar och endast mycket få på ren 
landsbygd. Bland annat på grund av detta ser 
han en koppling mellan föremålen och furs
tarnas lider eller hirder (ry: druzinci). Strids
yxor var den »yngre hirdens» viktigaste vapen 
och den ryske forskaren tänker sig att föremå
len är krigaramuletter som ceremoniellt gavs 
åt unga pojkar som stod på tillväxt för att en
rolleras. Amuletterna kan ses som ett uttryck 
för en yrkeskrigarideologi som utvecklades un
der 1000-talet (Makarov 1992). 

Inslaget av skandinaver i de rusiska furstar
nas hirder var ofta stort: till exempel värvade 
furst Vladimir, enligt källorna, på 980-talet en 
armé på 6 000 väringar och lyckades med 
hjälp av denna styrka ta makten i Rus'. Många 
andra liknande uppgifter finns. Men ryska 
forskare tonar traditionellt ned krigarföljenas 
etniska aspekter. De tänker sig att furstarna 
fördelade vapen, smycken och kläder till hird-
männen efter status och förtjänst och att stilen 
därför snabbt blev blandad. De materiella läm
ningarna som de tar sig uttryck i hirdgravarna 
ses därför som karakteristiska inte för nordbor 
eller andra folkslag utan för sociala gruppe
ringar (Kirpichnikov 1970; Melnikova 1996, s. 
61 f.). 

Sigtuna grundades omkring 980. Från första 
böljan var det ett kungligt och kristet fäste. 
Det var Sveriges första stad och stod i sitt flor 
fram till mitten på 1300-talet då dess betydelse 
avtog. Tack vare stadens tillbakagång har de vi
kingatida och tidigmedeltida kulturlagren i 
stor utsträckning besparats den förstörelse 
som stadstillväxten åstadkommit på annat håll. 
Sigtunas svarta jo rd omfattar ett ca 700 m 
långt och upp till 200 m brett område. Lagrets 
mäktighet i den centrala delen är ca tre meter 
(Tesch 1996a). 

Under 1980-talets sista år och på 1990-talet 
genomfördes flera stora utgrävningar i Sigtu
na. Undersökningarna, som totalt omfattade 
ca 2 500 m'2 av Svarta jordens område, innebar 
bland annat att det blev möjligt att rekonstru
era stadens äldsta bebyggelseskede och plan. 
Fyndmängden var synnerligen omfattande 
och hade ett anmärkningsvärt stort inslag av 
föremål av östligt ursprung. 

Bland fynden var nio yxamuletter, därav fem 
kompletta, två med blad utan holkar och två 
holkar utan blad (littera A-I, fig. 1). Fyndplat
serna ligger alla nära varandra, inom en cirkel 
vars radie är ca 150 m. Sju av yxamuletterna 
påträffades i kulturlager och två i ett lager som 
avsatts helt nära 1000-talets strandlinje. Ingen 
av yxamuletterna påträffades på de begrav
ningsplatser, i eller i nära anslutning till svarta 
jorden, som berördes av utgrävningarna. 

Bearbetningen och analysen av periodens 
olika utgrävningar är inte avslutade, och de da
teringar som anförs här (se katalogen) är pre
liminära. Jag tackar museichef Sten Tesch och 
antikvarie Björn Petterson för information om 
deras pågående arbete. 

Tre av yxamuletterna påträffades vid under
sökningarna 1988-1990 i kv. Trädgårdsmästa
ren 9-10 (dessa har tidigare berörts av Roslund 
1990,1995). De är alla kompletta. En komplett 
och två fragmentariska (endast holkar) härrör 
från fjärrvärmegrävningen 1991-1992 (fastig
heten Humlegården 12 och Nicolai gränd) en 
fragmentarisk amulett (endast blad) är från 
grävningen 1990 på fastigheten Urmakaren 1 
och de återstående två är från grävningen 1996 
på fastigheten Professorn 4. Av dessa är en 
komplett, en har endast bladet bevarat. 
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A 
D 

Fig. 1. De nio yxamuletterna från Sigtuna. Littera enligt katalogen. Foto förf.— The nine ax-amulets from 
Sigtuna. 

Sju av yxamuletterna från Sigtuna (littera A, 
B, C, D, E, G och I) har holkarna i behåll, och 
de är alla snarlika och av typen med kupoltak. 
Sju (littera A, B, C, F, G, H och I) har bladet i 
behåll, och av dessa är sex klara exempel på 
skäggyxor av Makarovs första typ. Den kom
pletta yxan från Nicolai gränd (littera I) avvi
ker genom att bladet är praktiskt taget symme
triskt, men holkens utformning och före
komsten av en nedåtriktad sporre gör att den 
ändå har något av samma karaktär som de öv
riga yxorna. 

Den ena av yxorna från Trädgårdsmästaren 
(littera B) har en omsorgsfullt utförd bårdde
kor med sicksackmönster och fördjupningar 
och dessutom punktcirkeldekor på holken. Pa
ralleller till detta mönster finns på fynd från 
Novgorod och Staraja Russa vid I l 'men' , från 
de nordliga Beloozero- och Vologdaområde-
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na, från Sarkel på gammal kazarisk mark och 
från Biljar på volgabulgariskt område (Maka
rov 1992, katalogen). 

Tre av Sigtunayxorna (littera C, F och G) 
har någon form av punktcirkeldekor medan 
littera A har dekor i form av enbart fördjup
ningar eller punsmärken. Denna grupp anslu
ter sig till Makarovs serie på 14 snarlika exem
plar. 

Före fynden i Sigtuna var endast två yxamulet
ter av detta slag kända från Sverige. (Dessa 
fynd behandlas också av Makarov.) Ett är från 
Ultuna, Bondkyrko socken, Uppland och på
träffades 1842 i ett stenröse. Det är en yxa med 
egendomligt brett skägg, dekorerad med 
pnnktcirklar över både blad och holk. Yxan 
har skaftlappar i stället för det karakteristiska 
kupoltaket och valkarna på halsen (Almgren 
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Fig. 2. De nio yxamuletterna från Sigtuna. Littera enligt katalogen. Skala 2:3. Tolkande teckningar: Johan 
Westerlund. - The nine axe-amulets from Sigtuna. 

1910; Paulsen 1939 s. 162 Abb. 2, 164-165). 
En andra yxamulett påträffades i Rinkaby 
socken, Skåne av en bonde vid plöjning, och 
publicerades 1910. Den har både knpoltak, de
korerad hals, punktcirklar, mitthål och sporre 
(Tillväxten 1910 s. 255; Arne 1911, 1914 s. 215; 
Paulsen 1939 s. 162 Abb. 6, 164-165). 

Ture J. Arne, som hade rest i Ryssland och 
var väl bekant med landets museisamlingar, 
påpekade att yxamuletter som de svenska med 
vissa variationer i detaljerna var bekanta från 
Poltava-och Kievguvernementen. Han beteck
nade Kievguvernementet som centralt ur
sprungsområde. Motsvarande område för full
stora praktyxor förlade han till väslra Ryssland 
(Arne 1914 s. 215 f.). 

Paulsen sammanförde i sin analys de fullsto
ra skäggyxorna och miniatyryxorna med ku
poltak. Han såg dem som en viking-baltisk typ 

och pekade ut produktionscentra under 1000-
talet i Preussen, Livland, den estniska kusten 
inklusive öarna, Kazan- och Vladimirregioner-
na vid mellersta Volga och speciellt Kievområ-
det (Paulsen 1939 s. 31-32). 

Makarovs material, betydligt mer omfattan
de än det som Arne och Paulsen byggde på, 
påvisar en största koncentrationen av amulet
ter av typ I i Kiev- och Cerkassyområdena vid 
mellersta Dnepr och bekräftar i princip de äld
re forskarnas slutsatser. 

De yxamuletter som påträffats bortom grän
serna för det egentliga Rus' ser Makarov som 
spår av rusiska militära aktiviteter och tribut-
uppbörd (Makarov 1992). Fynden av nio yx
amuletter i Sigtuna tycks emellertid inte passa 
i denna förklaringsmodell. (Eftersom endast 
några procent av stadens kulturlager är ut
grävt, och amuletter påträffats på många olika 
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0^1 ex. j : 2 - 5 e x ^-r>5e*. 

Fig. 3. Utbredningskarta för fynd av krigaramuletter av typ I enligl Makarov, kompletterad av artikelförfatta
ren. Renritning: Johan Westerlund. - Distribution of Makarov Type I axe-amulets. [1. Obekant fyndort, Dan
mark] ; 2. Ultuna, Uppland, Sverige; 3. Rinkaby, Skåne, Sverige; 4. Taskula, Finland; 5. Tumie, Polen; 6. Dro-
hiczyn, Polen. 7. Burgberg, Lettland; S. Novgorod, Ryssland; 9. Staraja Russa, Ryssland; 10. Nikol'skoe III, 
obl. Vologda, Ryssland (2 ex.); 11. Poselenie na Menke, obl. Minsk, Vitryssland; 12. Blagovescenie, obl. 
Tver', Ryssland; 13. Grechov Rucej, obl. Jaroslavl', Ryssland; 14. Gorodisce, obl. Jaroslavl', Ryssland; 15. Suz-
dal', obl. Vladimir, Ryssland; 16. Staraja Rjazan', obl. Rjazan', Ryssland; 17 Gorodec, obl. Rjazan', Ryssland; 
18. Vyzumskij, gravfäll III, Maris autonoma republik, Ryssland; 19. Biljar, Tatarstan, Ryssland; [20. Obekant 
fyndort, guv. Perm, Ryssland]; 21. Vysgorod, obf Kiev, Ukraina; 22. Kiev, Ukraina (2 ex.); [23. Obekant fynd
ort, guv. Kiev, Ukraina]; 24. Knjazja Göra, obl. Cerkassy, Ukraina (4 ex.); 25. Voiscina, obl. Cerkassy, Ukrai
na (2 ex.); 26. Torgovickoe gorodisce, obl. Sumy, Ukraina; 27. Jablonovo, obl. Poltava, Ukraina; 28. Sarkel, 
obl. Rostov. Ryssland; 29. Beloozero, obl. Vologda, Ryssland; 30. Izmerskoe selisce, Tatarstan, Ryssland (2 
ex.); 31. Sigtuna, Uppland, Sverige (9 ex.). 

hål l , ä r d e t he l l e r i n t e o sanno l ik t at t d e t kan 

f innas h u n d r a t a l s kvar i j o r d e n ! ) E n d a från 

skriftliga käl lor k ä n d a anfall m o t S ig tuna ut

fö rdes 1187 av es te r e l ler k a r e l a r e (vilket i o c h 

för sig kan tolkas som folk från N o v g o r o d s o m 

r å d e ) . A n g r e p p e t anses enl ig t senas te forsk

n i n g s r ö n h a haft k a r a k t ä r e n av e n r äd o c h in t e 

å s t a d k o m m i t n å g r a o m v ä l v a n d e följder. Nå

g o n s t o r b r a n d h a r in te k u n n a t kons t a t e r a s ar

keologiskt , o c h S i g t u n a som stad h a r haft fort

satt s tor be tyde l se u n d e r 1200-talet (Tesch 

1996c<). Att fem av d e n i o S ig tuna fynden ä r da-
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t e r a d e till t i den före 1150 o c h at t yxamule t t e r , 

en l ig t Makarovs da t e r inga r , vid 1100-talets slut 

h a d e spela t u t sin roll g ö r a t t e t t s a m b a n d m e d 

r å d e n 1187 b ö r k u n n a u tes lu tas . 

D e n sanno l ikas te fö rk la r ingen till fö rekoms

t e n av y x a m u l e t t e r n a i S ig tuna ä r istället a t t fö

r e m å l e n h e m f ö r t s av svenskar s o m å t e r v ä n t 

från tjänst som h i r d m ä n e l ler l egokr iga re i 

Rus ' . S tora m ä n g d e r skand inave r t j änade , som 

t id igare u n d e r s t r u k i t s , u n d e r 1000-talet h o s d e 

rus iska furs ta rna . De t t a h i n d r a r in te at t a m u 

l e t t e rna , o m Makarovs analys accep t e r a s , kan 

ses s o m m a n i f e s t a t i o n e r av d e rusiska h i r d e r -

nas ideo log i , o m p l a n t e r a d e p å svensk m a r k . 

R e n t a l l m ä n t ä r d e natur l igtvis också e t t av 

m å n g a a rkeo log i ska bevis p å at t fö rb inde lser 

n a m e d Rusr ike t u n d e r S ig tunas ä ldsta tid var 

livliga (jfr R o s l u n d 1995) . 

D a t e r i n g e n av S ig tuna fynden a n s l u t e r sig i 

d e t s tora he l a till Makarovs k r o n o l o g i . Ett un 

d a n t a g ä r yxan l i t tera B, för övrigt d e n mes t ut

sökt a r b e t a d e b l a n d S i g t u n a y x o r n a , m e d e n 

d e k o r s o m Makarov a n s e r gå r u r b r u k o m 

k r i n g å r 1100. F y n d e t är d a t e r a t till 1 1 7 5 - 1 2 0 0 

vilket mycke t väl l å te r sig förklaras m e d a t t yx-

a m u l e t t e n var e n g a m m a l m i n n e s s a k d å d e n 

h a m n a d e i k u l t u r l a g r e t S a m m a fö rhå l l ande 

kan också gälla för m å n g a av d e a n d r a yxamu

le t t e rna . 

Anm. Sedan artikelmanuskriptet avslutats har ett 
nytt danskt fynd av en yxamulett av Makarovs typ I 
kommit till min kännedom. Det härrör från ett vi
kingatida kulturlager i Hjelmsolille på Själland (Zei
ten 1997). 
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Krigaramuktler f rån Rus' i Sigtunas svarta jord, 

katalog 

Litt. A. Trädgårdsmästaren 9-10 (fur 22166). Br. 50 
mm, h. 34 mm. Komplett, limmad vid konservering
en. BUid: Oregelbundna punsmärken. Milthål. Spor
re. Hah: 3 skäror/2 vulster (end. ena sidan). Holk: 
Övre Håna saknas. Br. 13 mm. Odekorerad. Rest av 
träskaft 

Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 
1075-1100. 

Litt B. Trädgårdsmästaren 9-10 (fur 13680). Br. 55 
mm, h. 40 mm. Komplett, böjt blad. Blad: Dubbel
bård, sicksackbård, punktcirklar. Mitthål. Sporre. 
Hals: 3 skåror/2 vulster, endast ena sidan. Holk: Br. 
24 mm H. 25 mm. Punktcirkeldekor. 

Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 
1175-1200. 

Litt C. Trädgårdsmästaren 9-10 (far 27160). Br. 40 
mm, h. 31 mm. Komplett. Blad: Oregelbundna 
punktcirklar. Ev. mitthål. Sporre. Hals: 2 skåror/1 
vulst. Holk: Br. 13 mm. H. 19 mm. 
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Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 
1050-1075. 

Litt. D. Humlegården 12 (Fjärrvärmegrävningen, 
fnr 15). Endasl holk och del av hals. Hals. 2 skåror/1 
bullig vulst. Hohk: Br. 12 mm, h. 18 mm. Odekorerad. 
Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 1100-
tal. 

Lill. E. Humlegården 12 (Fjärrvärmegrävningen, fnr 
16). Endast holk och del av hals. Hals. Vulst. Punkt
cirkel. HoUc. Br. 9,5 mm, h. 19 mm. Odekorerad. 

Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 
1100-1150. 

Lut. F. Urmakaren 1 (fnr 7187). H. 32 mm. Endast 
blad. Blad: Punktcirklar. Mitthål. Sporre delvis av
bruten. 

Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 
1100-tal. 

Lill. G. Professorn 4 (fnr 5245). Br. 31 mm, h. 51 
mm. Komplett BUid: Bård, punktcirklar och puns-
märken. Ev. mitthål. Sporre delvis avbruten. Hals. 3 
skåror/2 vulster på ena sidan, 2 skåror/1 vulst pä and
ra sidan. Holk: Br. 13 mm, h. 16 mm. Odekorerad. 

Påträffad i lager som avsatts vid stranden. Strati
grafisk datering: 975-1125. 

Litt. H. Professorn 4 (fnr 5246). H. 33 mm. Endast 
blad. Blad: Bård, punsmärken, punktcirklar, ev. mitt-
hål. Sporre. 

Påträffad i lager som avsatts vid stranden. Strati
grafisk datering: 975-1125. 

Lill. I Nicolai gränd (Fjärrvärmegrävningen, fnr 4). 
Br. 53 mm, h, 39 mm. Komplett Blad: Punsmärken, 
ev. mitthål. Sporre. Hals. Öbestämbar utformning. 
Holk Br. 14 mm, b. 20 mm. Odekorerad. Fastsittan
de skaftrester. 

Påträffad i kulturlager. Stratigrafisk datering: 
1100-tal. 

Summary 

In 1992, the Russian scholar N. A. Makarov 
published an important paper on Russian axe-
amulets. There, he deals with, in all, 62 arte
facts of this type, the bulk of which came to 
light in present day Russia, Ukraine and Bela-
rus. Nine were found in other countries. 

All but two of Makarov's axe-amulets are of 
two distinctive types. Type No. 1, consisting of 
39 artefacts, resembles full-size bearded axes. 
These range from 40 to 55 mm in width with 
an edge between 28 and 40 mm. They have 
"helmet-type roofs" (German Helmdach) with 
flaps, necks with slits, and blades with spurs. 
The ornament may consist of either borders 
with double lines, zigzag borders with dents 
and concentric circles or a combination of 
these patterns. Type No. 2 numbers 18 arte
facts. These resemble a broad battle-axe. 
Otherwise, their size and design are similar to 
No. 1. 

Several of the finds are from graves, where 
the axe-amulets were generally found beside 
the skdeton's legs or feet, where a real battle-

axe may have been placed. Moreover, the de
corations imitate patterns on full-sized show-
piece axes. In Makarov's opinion, the axe-
amulets are associated with the princdy reti-
nues (Russian druzina) where the axe was the 
young warrior's principal weapon. He con
siders that the axe-amulets were presented to 
youngsters training to become full-fledged 
members of the retinue. He also sees them as 
manifestations of a warrior's ideology, which 
developed among the Russian princdy reti-
nues. 

Makarov also presents a comprehensive 
chronological framework dating the axe-amu
lets to the l l t h and 12th centuries, i.e. after 
Rus' was Christianized. 

Sigtuna, on Lake Mälaren about 50 km 
north-west of Stockholm, was founded about 
980 AD as a royal, Christian town. It was Swe
den's first, and flourished until the 14th cen
tury. Sigtuna's Black Earth, up to 3 meters 
thick, covers an area approximately 700 me
ters long and up to 200 meters wide. About 
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2,500 square meters were excavated in the late 
1980s and the 1990s. 

Among the huge number of new finds from 
these excavations are nine bronze axe-amulets 
of the Russian type. It is the largest concentra
tion of this artefact anywhere, inside or outsi
de Rus'. 

The nine artefacts were found in different 
locations in the Black Earth but all within a ra
dius of approximately 150 meters. Seven were 
found in city layers, in the strict sense of the 
word, and two in layers deposited near the 
l l t h century shore. None were found in the 
cemeteries. 

Seven still have their handle-hole, and are of 
similar appearance with "helm-type roofs". 
Furthermore, seven have the blade preserved, 
and of these, six resemble bearded axes of Ma
karov^ type No. 1 in size and design. An odd 
man out, litt. I, has a more symmetrical blade 
than the typical axe-amulet of this type but 
with its spur and the design of its handle-hole 
neverthdess bears some resemblance. 

The axe-amulet litt. B with its beautiful pre-
cision-made ornament deserves special atten
tion. Il bas close parallells with axe-amulets 
found in Novgorod, Staraja Russa, Beloozero, 
Sarkel and Biljar. 

Until the Sigtuna axe-amulets were found, 
only two similar objects were known from Swe
den, and these two were also included in Ma-
karov's work. 

According to Makarov, the axe-amulets are 
concentrated to the central territory of Rus' 
where they were found chiefly in towns, börder 
fortifications and retinues' cemeteries. Few 
were found in the countryside or in village ce
meteries. Axe-amulets discovered outside Rus' 

proper are considered by Makarov to be evi
dence of Russian fiscal and military activities. 

However, this låter interpretation is not con-
firmed by the Sigtuna finds. The only known 
raid on Sigtuna in the period in question hap
pened in 1187 and was carried out by Es to 
nians or Karelians (who may have come from 
Novgorod-controlled areas). But five of the 
Sigtuna axe-amulets are stratigraphically dated 
to 1150 or earlier and by the end of the 12th 
century these artefacts were, according to Ma
karov, no longer in populär use. Thus, I consi
der it out of the question that the Sigtuna axe-
amulets are relics of the 1187 raid or any 
Russian action. 

Rather, the axe-amulets in Sigtuna derive 
from Scandinavians returning from mercena
ry service with Russian princes. Such mercena-
ries—varangi—are, of course, well known 
from many written sources. The axe-amulets 
may be regarded also as symbols of Russian 
warrior ideology, on Swedish soil. In general 
terms, they also prove the lively connections 
between pre-Mongol Rus' and Sweden. 

The datings of the Sigtuna linds correspond 
well with Makarov's chronology. The axe-amu
let litt. B, stratigraphically dated to 1175-1180, 
is an exception, with a decoration which ac
cording to Makarov is not used after about 
1100. However, this can easily be explained by 
considering the amulet as a souvenir from an 
ancestor, kept by låter generations. 

Slialigtapbiial dating of the Sigtuna axe-amukts: 
(A) 1075-1100 AD; (B) 1175-1200; (C) 1050-
1075; (D) 12th Century; (E) 1100-1150; (F) 
12th Century; (G) 975-1125; (H) 975-1125; 
(I) 12th Century. 
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